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Stud-life 
 



 

Зустріч з представниками Данської Агенції  

з Міжнародного працевлаштування 

31 травня 2018 року в  Маслівському аграрному коледжі відбулася зустріч з 

представниками Данської Агенції з 

Міжнародного працевлаштування та 

Імміграції в рамках візиту до України  в 

період з 29.05.2018-01.06.2018 р.. Під час 

зустрічі студенти коледжу на чолі з 

дирекцією щиро зустріли гостей 

короваєм. Делегація була познайомлена  

з навчальним закладом, процесом 

навчання, програмою навчання за 

аграрними спеціальностями, а також з 

навчально-дослідним господарством. 

 

 



Останній дзвоник 

 

  1 червня 2018 року відбулося свято 

«Останнього дзвоника» в Маслівському 

аграрному коледжі. Мелодія останнього 

дзвоника традиційно сповістила про 

завершення ще одного навчального року, 

приближення початку канікул для І-ІІІ 

курсів. А для випускників вона 

пролунала, на жаль, востаннє.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Червоний хрест 

     5 червня 2018 року в Маслівському аграрному коледжі Білоцерківського 

НАУ відбулася інформаційна сесія (лекторій), яку провели представники 

Київської обласної організації «Червоного хреста» спільно з Миронівською 

районною організацією «Червоного хреста». Гості разом зі студентами 

навчального закладу розглянули питання про роботу товариства «Червоного 

хреста» в Україні та можливості молоді у волонтерській діяльності. А також 

відбулася зустріч зі студентською радою навчального закладу та волонтерським 

загоном «Неспокійні студентські серця». 

 



Свято вручення дипломів 

     26 червня 2018 року  в Маслівському аграрному коледжі ім.П.Х.Гаркавого 

Білоцерківського НАУ відбулося Свято вручення дипломів. Довга й терниста, 

та одночасно безтурботна нива знань 

тривалістю в чотири роки, вписаних у вік 

щасливої юності для хлопців і дівчат, 

підійшла до завершення. І от настав час 

прощання з аlma-mater для 108 випускників 

коледжу, девять із яких отримали диплом з 

відзнакою. Свято вручення дипломів про 

завершення навчання та здобуття 

спеціальності розпочалося з параду 

випускників. Усміхнені та щасливі під бурхливі оплески присутніх  108 

студентів 4-го курсу спеціальностей «Фінанси, банківська справа і 

страхування»,.«Менеджмент», «Агрономія», «Автомобільний транспорт» та 

«Організація і технологія ведення 

фермерського господарства» 

прощалися із студентськими роками в 

нашому коледжі.  

 

 

   

 

     Бажаємо  молодим 

спеціалістам якнайкраще 

пізнати себе та своє 

покликання, вірити в свої сили, 

бо попереду – ціле життя!  

 

 



Волонтерська робота 

    

 

2 липня 2018 року студенти 

Маслівського АК БНАУ традиційно 

завітали до Київського обласного 

центру соціально-психологічної 

реабілітації дітей «Оберіг» 

Миронівське відділення с Ємчиха. 

Відбулося приємне спілкування з 

вихованцями закладу, пригощання 

солодощами та подарунками. 
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